
Esajas og Gabriels orakel til Daniel. 

I Daniel 9,24-27 deler Gabriel et budskab med Daniel, der uddyber synet i det foregående kapitel 8. Gabriel 

besvarer nogle af de spørgsmål, der stod tilbage efter synet om den lange tidsperiode i 8,14, og han giver 

samtidig Daniel en respons på den lange bøn i kapitel 9,4-19. 

Hvad læseren ofte ikke bemærker er, at Gabriel i sit orakel genanvender udtryk og vendinger fra Esajas’ 

Bogs beskrivelse af Assyrernes angreb på Juda og Jerusalem. Læg mærke til følgende udtryk: 

 

Daniel 9,26-27 Esajas 10,22-23 og 8,7-8 Kommentar 

 
Det er besluttet, at 
ødelæggelserne skal vare, indtil 
krigen er forbi. 
  
Han vil slutte en stærk pagt med 
de mange i én uge. Men midt i 
ugen vil han bringe slagtoffer og 
afgrødeoffer til ophør.  
 
Ødelæggeren kommer på  
vederstyggelighedens vinger, og 
det varer, indtil den 
ødelæggelse, der er besluttet, 
vælder frem mod ødelæggeren 
selv.« 

For selv om dit folk, Israel, er talrigt som 
havets sand, skal kun en rest vende om. 
Tilintetgørelsen er besluttet, den strømmer 
frem med retfærdighed. For Herren, 
Hærskarers Herre, vil gennemføre den 
tilintetgørelse, han har besluttet, på hele 
jorden. 

På hebraisk er de udtryk, som her 
er trykt med fed skrift, endnu 
tydeligere identiske i Esajas og 
Daniel. 

derfor lader Herren flodens stærke og 
vældige strømme 
      – assyrerkongen i al hans vælde – 
      skylle hen over dem. 
      Den skal stige over alle flodlejer 
      og gå over alle bredder; 
       den oversvømmer Juda, vælter frem og 
stiger, 
      indtil den når dem til halsen. 
      Dens udbredte vinger 
      skal fylde hele dit land, Immanuel. 

Mange kommentatorer undrer 
sig over sammenstillingen af 
”vinger” og oversvømmelse i 
Daniels 9,27. 
 
Men nøjagtig den samme 
kombination af billeder finder vi i 
Es 8,7-8. 
 

 

Denne genanvendelse af udtrykkene fra Esajas’ Bog hjælper os til at se to hovedpointer også i Daniels 

profeti: 

1. Gud har kontrol med historiens begivenheder: Hvad han har bestemt vil ske, kommer til at ske. 

2. De begivenheder, som Daniel profeterer om, skal forstås ud fra samme mønster som Esajas’ 

profetier om Assyrien og Juda: folkets frafald og synd fører til trængslen under en fjendtlig magt, og 

Guds renselse af folket vil føre til, at en rest vender om. Mønstret er ”frafald, trængsel, 

lutring/renselse, dom og befrielse.” 


